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REFERENCEFOTOS, DETALJER OG STEMNING

Græsbakker, blomstrende frugttræer, stakit og parkgrus med løse stole.

Referencefotos: Trædæk til ophold, hæng-ud-sted og som tilskuerplads og grønne vægge

Opdateret ’moodboard’ over Lidenlunden



”LEG MED STJERNERNE” - REFERENCER

Referencefotos: Udendørs teleskop, stjernekort, lyssten (solcelle-lamper) nedfældet i belægningen som stjernebilleder

Placering fastlægges i hovedprojekt
Karakteristiske stjernebilleder i Thøger Larsens univers:

-          Frejas rok (en del af Orions bælte) + Orion

-          Karlsvognen
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